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تربيتك ألوالدك أنك تربيهم على  هل أنت من أهل احلياء؟ هذا ظنك يف نفسك، ويف
  هل حياتكم تتسم باحلياء؟ يعين بيتكم بيت حياء؟ أهل حياء؟ .. احلياء؟

ُخُلق احلياء، الذي هو ُخُلق اإلسالم، إننا حباجة إىل  ..إننا حباجة إىل إعادة إحياء هذا اخلُُلق
  أن يكون هناك ِمسة احلياء.
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1 عثمان أمير منزلة الحياء

  ،كاتهوبَر  ة اهللاِ محَ رَ عليكم وَ  السالمُ 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعُد.. والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. رب العاملنيمَد ِهللا احلَ 

   فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، والذي فلق احلبة
  .)اله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجع

  كيف حالكم مع اهللا؟..أحبيت يف اهللا

��éÃ×e]æ�êÏ�Þ]�š…_�^è�� �

 وانظر لنفسي يف املرآة، وأقول: ،عندما أخرج من بييت(من امرأة أعجبتين، يف مكاملة على اهلواء يف التلفاز قالت:  مسعت كلمةً 
يا أرض انشقي وابلعيين؟ لو رآين  :أستحيي وأقول . أندفع إليه.. مشتاقة إليه.. أمسلم عليه.ب منه.. أُ يف الطريق أقرت  ρلو قابلين النيب 

قلت: هذا كالم مجيل رائع جًدا،  الشارع خمافة أن ألقى رسول اهللا؛ . فال أمسح ساعتها لظفر أن يظهر يف)ذا املنظر ومبا أنا ألبسه
 وهو معها أينما ذهبت.  ،ر أن اهللا يراهاخريًا أن تستشعِ  جزاها اهللا ..فكر هكذاوحرّي بامرأة تُ 

  إخويت ،،،

 هُ عَ ال.. هذا حياء صنَـ  ؛. أرأيت ماذا يفعل احلياء؟! هذه بقايا حياء يف األمة"يا أرض انشقي وابلعيين :أقول "أمأعجبتين لفظة 
 ملا عرفت الدين،  ،لألسف مل تورثه الرتبية، وإمنا صنعه التزامها دين..الت لو رآها على التربج لتربأ  رت أن رسول اهللاوعرفت اهللا، وفك

  منها.

  إخويت ،،،

  أنا أحبكم يف اهللا.
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2 عثمان أمير منزلة الحياء

��:أريد أن أتسائل �

^f}_�^Ú[Ôf×Î�»�ð^é£]�…�JJ� �

�[^ße…�àÚ�êévjŠi�Øâ� �

ذا هو احلياء، أنك ترى ه .."ترى ا أنك قائٌم بني يدي اهللا احلياء أن تنفتح يف قلبك عني"؟ يعين.. ابن القيم يقول: يعينماذا 
ن ربنا يراك، وأنك واقف أمامه فإن مل تكن تراه فإنه س أاإلحساس.. اإلحساس نعمة .. حت أرأيت؟ أنك واقف أمام ربنا، أن تشعر..

  يراك.

[[êévj‰_�ÌéÒ� �

ا معك يف سمعك، حينما تكون أنت يف جملس فيه مخسة، فتحكي قصة الثنني من هؤالء اخلمسة كانو يتشعر وأنت تتكلم أنه 
  ).لقد كنا معك!! ،يا كذاب( :ختاف أن يقولوا ؟ أمهل تقدر أن تكذب ..املوقف الذي سوف حتكيه

أن ربنا سبحانه  سمعك..أن ربنا ي ن ربنا سبحانه وتعاىل ينظر إليك..أ ن ربنا معك..أ ك..هذا هو إحساسك أن اهللا يرا ،آآآه
ف الناس حقيقتك، قادر.. عر رى كذا، وأنت تقول كذا، قادر أن يكشفك ويُ وتعاىل قادر أن يفضحك اآلن وأنت تفعل كذا، وأنت ت

  سبحان اهللا العظيم. كيف أستحيي؟؟  :هذا الكالم هو إجابة سؤال ؛إذا غلبك هذا اإلحساس تستحيي ،افعندما تقول شيئً 

سبحان اهللا -، لد قل ألبيك أنت خمطئمثلما أقول لكم يف زماننا، نتيجة الغزو الفكري والكتب الغربية املرتمجة، اليت تقول للو 
  !!-العظيم

JäÂ�J� �

ال تستحيي هكذا  :جل يعظ أخاه يف احلياء (يقول لهصلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ر  -صل عليه- رأى رسول اهللا 
صحيح البخاري:  –حيح [ص "دعه"فرسول اهللا قال له:  ،مثل النسوان، كن رجًال كن جريًئا، ال يهمك شيء.. ما هذا الذي أنت عليه؟)

.. اتركه. وكم من رجل "دعه" :الرسول قال ،احلياء ليس له بعض أن احلياء بعضه ضعف، وبعضه خري.. . ألن بعض الناس يقولون]24
خلي البنت  ،دعها.. دعها حبيائها، دعها ال تفقدها حياءها :سلـّمي على عمك، قبـّلي عمك، كم أشتهي أن أقول :يقدم ابنته الطفلة

   !.سبحان اهللا العظيم.. يا أخي استحيي ..تحيةمس
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3 عثمان أمير منزلة الحياء

JJáçÛ×ŠÚ�ÝçÎ�à©� �

يا أصحاب  ن، يا أتباع النيب!كما قلت هذه الكتب املرتمجة أفسدت احلياء ، يا مجاعة، يا مسلمون، يا عباد اهللا، يا موحدو 
، خنضع ونذل لهالل وحرام، ولنا دين ندين عتقدها، ولنا شريعة حتكمنا حمنا نَ كُ لنا عقيدة حتَ  األصول العربية، حنن قوم مسلمون..

  ال جيوز.  ،حالل وحرام، جيوز :ربون، أما حنن نستسلم لدينقررون وجيُ فكرون ويُ ونستسلم، لسنا كغرينا، هم يُ 

ا ضً عليها الدين أي ا حنن قوم شرقيون لنا عادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد اليت أقرها الدين، وأثبتها الدين، وحث ثانيً 
  صارت دينا.. 

[ð^é£]�Øâ_�àÚ�kÞ_�Øâ[� �

أنت! أيوه نعم .. -من وجهة نظرك-يا ترى هل أنت ترى  أقول أننا حباجة إىل أن نستشعر احلياء؛ - أيها اإلخوة-فلذلك 
الدك، أنت أن أوالدك يتصفون باحلياء؟ أنا ال أريد أن أقول لك: ماذا يقول الناس على أو ترى من وجهة نظرك  هل أنت بالذات! أنت!

  أوالدك؟  ..ترى أم أهل حياء

هل أنت من أهل احلياء؟ هذا ظنك يف  ،بتسامتك العريضة هذهأنت با !!.. أيوه أنتِ أيضـًا أنيت يا ترى أستطيع أن أسألكِ 
باحلياء؟ يعين هل حياتكم تتسم  :أيضـًا أو أنتَ  نفسك، ويف تربيتك ألوالدك أنك تربيهم على احلياء؟ يا ترى أستطيع أن أسألك أنتِ 

، الذي هو ُخُلق اإلسالم، إننا حباجة إىل يف اإلسالم ُخُلق احلياء ..بيتكم بيت حياء؟ أهل حياء؟ إننا حباجة إىل إعادة إحياء هذا اخلُُلق
  ة احلياء.أن يكون هناك ِمس  :هذا

 إًذا كيف؟ 

أن  :ابن القيم يف منزلة احلياء يف مدارج السالكني امسحوا يل حلظة صغرية أرجو أن تنتهي يف بقية هذه احللقة فقط، كالم ،عذرًا
  احلياَء على عشرة أوجه.
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4 عثمان أمير منزلة الحياء

Γ�ð^é£]�äqæ_�Σ� �

  حياء الجناية أوًال: 

 ُه َخنَْلٌة َسُحوٌق َكاَن آَدُم َرُجًال ِطَواًال هاربًا يف اجلنة، و  منه حياء سيدنا آدم عليه السالم ملا فرْأسِ  له، َكأَنخنلة فأمر اهللا  ،َشْعِر الر
أين أخطأت  ال يا رب والكين َأْسَتْحِييَك.. وأستحي منك :فقال آدم عليه السالم ؟مث نَاَداُه َربُه: يَا آَدُم، أَِمين تَِفر  فأمسكت برأسه،

  تشعر أنك مستحيي من ربنا؟  ما تفوتك صالة..ن ربنا عندرى إحساسك باحلياء مِ فت، يا تَ وأذنبت وخالَ 

é£]�]„ãe�l†Ã��Øâ[ð^� �

 ،رب مستحيي أن أرفع وجهي إليك يا أنا ،واهللا( :، وتقولًيايمستحيا ترى عندما ختطئ مرة وحتس أنك كذبت كذبة وتبقى 
 أقابلك بأي وجه يا( :هل شعرت ذا احلياء؟ حسيت ذا احلياء؟ طرأ عليك مرة عندما غلطت وجئت تطلب حاجة فقلت )،ساحمين

  ناية.حياء اجل )..آتيك بأي وجه؟ أنا ،رب

  حياء التقصير  ثانًيا:

"سبحانك! ما عبدناك حق  :سبحون الليل والنهار ال يفرتون، فإذا نُِفخ يف الصور، وقامت القيامة قالواحياء املالئكة الذين يُ 
  رب مل نستطع أن نعبدك كما ينبغي.  ، يقولون سبحانك يا]3626صحيح الترغيب: -[صحيح لغيره عبادتك"

  حياء اإلجالل  ثالثًا:

وتستشعر أن اهللا يراك ومعك وأنت نائم،  ..لما تعرف ربنا أكثرعلى قدر أو على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، كُ 
ب حياًء، وهذا حياء سيدنا عثمان شيء جيعل اإلنسان يذو  ..يرى ما يف عقلك نت تفكر..وأنت قاعد، وأنت راقد، وأنت ساكت، وأ

  حياء املعرفة وحياء اإلجالل. ..خل احلمام خيلع ثيابه خيفض وسطه ويضم رجليه مستحييا من اهللا يواري عورتهنه عندما كان يدأ

  حياء الكرم  رابًعا:

اجللوس عنده  ، طولوا)أم املؤمنني( قوم الذين دعاهم إىل وليمة زينب رضي اهللا عنهاعندما أطال ال ρمثل حياء سيدنا النيب 
   .-سبحان اهللا العظيم- .]53 األحزاب:[ َواللُه َال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحق}...{ فنزل قول اهللا عز وجل: ،"نصرفواا"استحيا أن يقول هلم ف
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5 عثمان أمير منزلة الحياء

ا من املعاين رجل كرمي، وتطاول كرمه معك، حياًء منك استْحِي أنت إذاً، ألن هذه أيضً  عندما يكون الشخص ،حياء الكرم
ا كرمي اخللق، وهو مستْحِي أن حيرجك، مستْحِي أن يردك، مستْحِي أن يعتب أن جتد إنسانً  عيندة يف حياتنا بطريقة عجيبة، ياملفقو 

  .. استْحِي إذاً، حياء الكرم أن نراعي كرم خلق اآلخرين. عليك، مستْحِي أن يرفضك، وأنت تفرض نفسك

  حياء الحشمة  خامًسا:

انظر سيدنا علّي بن  - سبحان اهللا العظيم-  .ضـًا مفقود يف زمانناذا أقول؟ أن هذا اخللق أياهناك حياء امسه: حياء احلشمة، وم
أين  !سبحان اهللا العظيم "،ملكان ابنته مين ρاًء فاستحييت أن أسأل رسول اهللا كنت رجًال مذ" :يقولعندما  أيب طالب رضي اهللا عنه

   ؟هذا املعىن اليوم

أين .. ن يف التلفزيون تطرح أسئلة عجيبة جًدا، نقول أين احلياء؟!قول أأ ،عندما ذكرنا سرية األخت اليت تكلمت يف التليفزيون
  ).يف الدين ال حياء(حاجة امسها  ، ليست هناك)ال حياء يف الدين(: يقول ،احلياء؟ حياء يعين حىت فيمن يتكلم

ð^ŠßÖ]�Žkv–Ê=JJ� �

  نساء األنصار مل مينعهن احلياء منيرحم اهللا :قالت ،القصة اليت يستشهدون ايف السيدة عائشة  هذه !سبحان اهللا العظيم
املرأة إذا رأت يف منامها ما يرى الرجل؟ فغطت السيدة عائشة  : يا رسول اهللا ماذا تصنعالتفقه يف الدين، وذكرت القصة أن املرأة سألت

  فضحِت النساء.  :وجهها بثوا وقالت

 ،ضحِت النساء، قالت: مل مينعهن احلياء من التفقه يف الدينف :ماذا تفعل املرأة إذا رأت يف منامها ما يرى الرجل؟ قالت هلا
ضنا لتفاصيل التفاصيل اليت تذكر يف اخليانات الزوجية، اليت تذكر يف غلطات وفجور الشباب أين حنن اليوم يف تعر  !سبحان اهللا العظيم

  ال ُيستعلم ذا الكالم! والبنات، اليت تذكر يف أسئلة فقهية عجيبة، 

ËŁè��{{fl’{{{ØJJJ� �

"، قالت كيف أتطهر خذي ِفرصة من مسك فتطهري بها" :وسألته عن التطهر قال ρما جاءت لسيدنا النيب أن املرأة عند
، "سبحان اهللا تطهري بها" :قال ،ρ أبو األمة ،ρ وهو أبوها ..]314صحيح البخاري: -[صحيح "سبحان اهللا تطهري بهاا؟ قال: "

يبقى  .. حياًء؛متها عائشةمل يُفّصل، ومل يستفصل، ومل تذكر لنا كتب السنة كيف عل  ميها يا عائشة؛: علقال ،قالت كيف أتطهر ا؟
  بد من احلياء. حىت يف تعاملنا مع هذا الدين ال
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6 عثمان أمير منزلة الحياء

   ؟!! ومن نسأل إن مل نسأل الشيوخ؟إذا كانت هناك مسائل يا شيخ نظل على جهلنا وال نسأل وال نعرف - 
   .هذا الكالم خطأ - 

.. ال.. ال.. ال، ال ال ..ن الولد قبل أن يتزوج أوالبنت يوصيانإن هناك أشياء تُعلم بالفطرة، يعين من اجلرأة أحيانا أ :لوإمنا أقو 
  دعهما للفطرة..  ال

  ؟ دعهما للفطرةكيف ن - 

رت عوراتنا يا حي ماذا أقول؟ واهللا الواحد مستْحِي أن يتكلم (اللهم اسرتنا وال تفضحنا، اللهم اسرت عورات املسلمني، اللهم اس
حياء احلشمة، حشمة من الشيخ ان ُيستحيا أن ُجيهر له بالقول، حشمة الوالد أن ُيستحيا منه أن ُجيهر له بالقول، حشمة  ..يا قيوم)

  الكبري.. حياء احلشمة.

  حياء استصغار النفس  سادًسا:

اللهم إين أعوذ بك (ذكر َمن ِمن السلف كان يقول: ال أ ..ا كبرياطلب من اهللا شيئً ا اإلنسان يرى نفسه أصغر من أن يُ أحيانً 
  ، اللهم جنين من النار فإين أستْحيي أن أطلب منك اجلنة.)فإن مثلي ال يستطيع أن يسألك اجلنة ،من النار

 ياهي، رب إنه لتعرض يل احلاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك  يا(هناك أثر من اإلسرائيليات أن موسى عليه السالم قال: 
ولذلك يُذكر عن الصحابة كان أحدنا  !،سبحان اهللا العظيم )..شاتك يا موسى سلىن ِملَح عجينك، وعلفَ ( :فقال اهللا تعاىل ،)رب

رب ارزقين ما أصلح به  رب ارزقين ما أصلح به حذائي، يا يا :ال يستحيي أن يسأل ربه يف ِشْسع نعله، عندما يـَتَـَقطع حذاؤه يقول
  أن تطول حياة نعلي، ال بأس يف ذلك، اطلب من اهللا أي شيء لكن اطلبها حبياء.رب أعين على  نعلي، يا

وسبق معنا يف هذه احللقات أن قلت إنين رأيت أحد الناس  ..اإلشكال اليوم أن بعض الناس صارت عندهم جرأة على اهللا
أن أمسع أحدا يتكلم مع اهللا هكذا وال أن أنقله..  أنا ال أقدر :فقلت له ،يتكلم مع ربنا، لكن و(لعل له حاال كبري مع اهللا)، شيخ يعين

تعظيم اهللا وإجالل اهللا، وتوقري اهللا، واحلياء من اهللا، واخلوف من اهللا، اهليبة هذه كلها معاٍن جيب أن  )،ال.. ال..(فضًال عن أن أقوله 
  حتاط باملناجاة مع اهللا.
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7 عثمان أمير منزلة الحياء

  ،،، إخويت

  .مل معه اللقاء القادمما زلنا يف احلياء، وأمري احلياء عثمان، نستك

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


